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Addendum
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Nederlandse samenvatting
Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van 
twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in 
de Ultra Hoog Risico (UHR) fase van psychose. Hierbij hebben wij gekeken naar 
of: (1) psychotrauma in de kindertijd voorspellend was voor het ontwikkelen van 
een eerste psychotische episode in de UHR fase, (2) het gebruik van cannabis 
voorspellend was voor het ontwikkelen van een eerste psychotische episode in de 
UHR fase, en (3) psychotrauma in de kindertijd samenhing met andere psychische 
klachten en problemen in het functioneren in de UHR fase.
 
Het effect van psychotrauma in de kindertijd en cannabis 
gebruik op transitie naar psychose in de UHR fase 
In hoofdstuk 2 werd de prevalentie van psychotrauma in de kindertijd in de UHR 
fase onderzocht aan de hand van een review en meta-analyse. Hiervoor werden 
alle tot dan toe beschikbare studies over psychotrauma in de kindertijd in UHR 
populaties samengenomen. Dit leidde tot een gemiddelde prevalentie van 87% 
(95% CI= 77% tot 93%) van UHR patiënten die tenminste één traumatische 
ervaring hadden meegemaakt voor het 17e jaar– deze prevalentie was significant 
hoger dan in de algemene bevolking (43% tot 60%) [1, 2]. De prevalentie 
van 87% is vergelijkbaar met de prevalentie van 85% die bij patiënten met 
schizofrenie is gevonden [3]. Hoofdstuk 2 liet verder zien dat de prevalentie van 
recente life-events lager was in de UHR groep vergeleken met de controle groep. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat UHR deelnemers, in een poging 
om met de subklinische psychotische klachten om te gaan, zich terugtrekken 
uit hun sociale omgeving. Hoewel sociaal terugtrekken in eerder onderzoek een 
significante voorspeller was voor transitie naar psychose in de UHR populatie 
[4], zou sociaal terugtrekken kunnen leiden tot een lagere prevalentie van recente 
life-events.  

Afgezien van de hoge prevalentie van psychotrauma in de kindertijd in de UHR 
populatie, waren er voor het schrijven van dit proefschrift slechts twee studies, met 
gedeeltelijk overlappende populaties, die hebben gekeken naar of  psychotrauma 
in de kindertijd het risico op transitie naar psychose vergrootte. Beide studies lieten 
een klein maar significant effect zien voor patiënten met een verleden van seksueel 
misbruik. In hoofdstuk 5, 6 en 7 hebben we daarom deze bevindingen proberen 
te repliceren in drie onafhankelijk UHR cohorten. Alle vijf  de domeinen van 
psychotrauma in de kindertijd, afgezien van fysieke verwaarlozing, bleken samen 
te hangen met hogere gezondheidszorgkosten in de UHR populatie. Afgezien van 
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de relatie met psychose is in eerder onderzoek gevonden dat psychotrauma in de 
kindertijd samenhangt met allerlei andere psychopathologie. Dit leidde tot onze 
hypothese dat ook in de UHR groep het effect van psychotrauma in de kindertijd 
wel eens verder zou kunnen strekken dan alleen psychose (zie kopje:  Psychotrauma 
in de kindertijd en klinische en functionele uitkomsten in de UHR fase). 

Een andere risicofactor voor psychose is cannabis gebruik. Met behulp van een 
meta-analyse is het effect van cannabis gebruik op transitie naar psychose in UHR 
patiënten onderzocht (hoofdstuk 3). Deze meta-analyse liet zien dat cannabis 
gebruik het risico op transitie naar psychose significant vergrootte als er werd 
voldaan aan criteria voor cannabis misbruik of  afhankelijkheid volgens de DSM-
IV (OR = 1.75, 95% CI= 1.135 – 2.710).   
 
Psychologische behandeling ter preventie van transitie 
naar psychose in de UHR fase
Een deel van de deelnemers aan de bovengenoemde studies deed mee aan een 
interventiestudie naar preventie van transitie naar psychose in de UHR fase. In 
eerder onderzoek werd aangetoond dat als er cognitieve gedragstherapie (CGT) 
wordt aangeboden in de UHR fase, de kans op transitie naar psychose met 50% 
wordt verminderd bij 18-maanden follow-up [5]. In hoofdstuk 4 toonden we aan 
dat dit effect nog steeds aanwezig was bij 4 jaar follow-up. Deze bevindingen 
suggereren dat transitie naar psychose niet alleen uitgesteld kan worden, maar 
misschien zelfs voorkomen zou kunnen worden met CGT. Preventie van psychose 
is klinisch belangrijk. Onze resultaten lieten namelijk zien dat UHR deelnemers 
die een transitie naar psychose hadden doorgemaakt tijdens de studie significant 
slechter functioneerden bij follow-up dan de deelnemers die geen transitie hadden 
doorgemaakt. 

Het effect van psychotrauma in de kindertijd op andere 
uitkomstmaten dan transitie naar psychose in de UHR fase
In één van de drie eerder besproken UHR studies vonden we een positief  effect 
van psychotrauma in de kindertijd op transitie naar psychose. Hoewel de focus in 
UHR studies hoofdzakelijk op transitie naar psychose heeft gelegen, liet eerder 
onderzoek zien dat de UHR fase ook tot andere klinische uitkomsten kan leiden 
[6, 7]. In hoofdstuk 5, 6 en 7 hebben we daarom onderzocht of  psychotrauma in 
de kindertijd het risico op andere klinische en functionele uitkomsten vergrootte, 
afgezien van psychose.
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In hoofdstuk 5 en 6 werd aangetoond dat psychotrauma in de kindertijd geassocieerd 
was aan meer subklinische psychotische symptomen, algemene symptomen, angst, 
depressie en slechter sociaal functioneren bij follow-up. Dit leidde vervolgens 
tot de vraag of  psychotrauma in de kindertijd ook samen zou hangen met een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van DSM-IV diagnoses bij follow-up. In een 
groot Europees cohort (hoofdstuk 7) vonden we dat psychotrauma in de kindertijd 
de kans op een depressieve stoornis, sociale angststoornis, paniekstoornis en 
posttraumatische stress stoornis (PTSS) significant vergrootte. 

De schadelijke effecten van psychotrauma in de kindertijd zijn niet alleen 
zichtbaar in meer psychopathologie en beperkingen in het functioneren, maar 
ook in economische kosten. Eerder onderzoek liet bijvoorbeeld zien dat vrouwen 
die seksueel misbruikt waren in hun jeugd jaarlijks ongeveer $245 hogere 
gezondheidszorgkosten hadden, vergeleken met vrouwen die geen seksueel 
misbruik hadden meegemaakt [8]. Ook in de UHR populatie werd gevonden 
dat psychotrauma in de kindertijd samenhangt met gezondheidszorgkosten 
(hoofdstuk 5) alle vijf  domeinen van psychotrauma in de kindertijd, afgezien van 
fysieke verwaarlozing, bleken samen te hangen met hogere gezondheidszorgkosten 
in de uhr populatie. 
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Conclusies 
1.  De prevalentie van psychotrauma in de kindertijd is significant hoger in de 

UHR populatie vergeleken met controles (hoofdstuk 2). 
2.  De prevalentie van recente life events is significant lager in de UHR populatie 

vergeleken met controles (hoofdstuk 2).  
3.  Psychotrauma in de kindertijd is een pluripotente risicofactor voor het 

ontwikkelen van verschillende klinische uitkomsten. Psychotrauma in de 
kindertijd vergroot de kans op psychose, depressie, en angst en leidt tot 
beperkingen in het sociaal functioneren in de UHR populatie (hoofdstuk 5, 6 
en 7). 

4.  Psychotrauma in de kindertijd leidt tot hogere gezondheidszorgkosten in de 
volwassenheid in de UHR populatie (hoofdstuk 5). 

5.  Cannabis misbruik of  afhankelijkheid gedefinieerd met de DSM-IV verhoogt 
het risico op transitie naar psychose in de UHR populatie (hoofdstuk 3). 

6.  Cognitieve gedragstherapie vermindert significant het risico op transitie naar 
psychose in de UHR populatie (hoofdstuk 4).
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